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 احلمد  رب العادلُت، وصلى ا على نبينا زلمد وآلو وصحبو وسلم تسليما كثَتا، وبعد:
ان أمهيتو ووجوبو، كأّن النفوس تشّوفت إىل فإن اإلمام اجملّدد رمحو ا بعد أن عقد الباب األول يف بيان حقيقة التوحيد وبي

 يد، فعقد ألجل ذلك اإلماُم رمحو ا ىذا الباَب فقال:معرفة فضل ىذا التوح
 فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب

 باب بيان فضل التوحيد وما يكّفر من الذنوبوجاء يف نسخة اعتمدىا صاحب الفتح: 
تب العلم ادلصنفة إىل أبواب وإىل فصول، وذلك ألنو يسُهل بو الوصول إىل مظاّن ومن طريقة أىل العلم أهنم يقّسمون ك

 ادلسألة، كما أن يف ذلك تنشيطا للنفوس.
يف اللغة: ىو ادلوصل إىل ادلقصود، وادلقصود بو يف اصطالح ادلصنفُت: مجلة من العلم تشتمل على فصول ومسائل  والباب

 غالبا.
 التوحيد قال ادلصنف رمحو ا: باب فضل

باُب أو باٌب، كلمة مرفوعة على أهنا خرب دلبتدأ زلذوف: ىذا باب فضل التوحيد، وإن شئت فقل: مرفوعة على أهنا مبتدأ خلرب 
 زلذوف: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ىذا.

رسلُت وأكمل ما فيها، وفضل التوحيد شيء عظيم، فالتوحيد أحسن احلسنات وأكملها وأرفعها وأعظمها، وىو أساس دعوة ادل
بل ليس يف دعوات ادلرسلُت وال يف كتب رب العادلُت شيء أعظم من التوحيد، وفضائل التوحيد شلا يتعّذر على الطالب أن حيصَيها، 

 وقد ذكر ادلؤلف رمحو ا يف ىذا الباب مجلة من النصوص اليت تبُّت فضل التوحيد.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، )وما( ىهنا قيل إنا موصولة؛ و ا: ومن فضل التوحيد أنو يكفر الذنوب، قال رمح

يعٍت: والذي يكفر من الذنوب، وقيل  مصدرية؛ وتكفَته الذنوب، وىذا أوىل دفعا لإليهام بأن من الذنوب ما ال يكّفره التوحيد، 
تكفَته الذنوب، وعليو فيكون العطف بالواو ىهنا من ىذا إذا جعلناىا موصولة، فاألوىل أن صلعلها مصدرية: باب فضل التوحيد و 

 باب عطف اخلاص بعد العام، يعٍت من فضل التوحيد أنو يكفر الذنوب.
 وقول اهلل تعالى: ﴿الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يَ ْلِبُسوا ِإيَمانَ ُهْم ِبظُْلٍم ُأوَلِئَك َلُهُم اْْلَْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوَن﴾

، وىي يف معِرض زُلاّجة إبراىيم عليو السالم لقومو، يقول ا عز وجل: ا الباب بذكر ىذه اآليةبدأ ادلؤلف رمحو ا ىذ
 ، ﴾﴿الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يَ ْلِبُسوا ِإديَانَ ُهْم ِبظُْلمٍ 

 اللَّْبُس: ىو اخلَْلطُ 
 والظلم: وضع الشيء يف غَت موضعو

: كبَته وصغَته، ويشمل الذنوب: كبَتىا وصغَتىا، وقد فّسر لشركلم يشمل أصناف ارمات مجيعا، فيشمل اظواألصل أن ال
الظلم ىهنا بالشرك، فإن ىذه اآلية دلا نزلت، شّق ذلك  -كما يف حديث ابن مسعود يف الصحيحُت-النيب صلى ا عليو وسلم 

الحظ ىهما أهنم محلوا الظلم على على أصحاب رسول ا صلى ا عليو وسلم، وقالوا: يا رسول ا، وأيُّنا مل يظلم نفسو؟ ت
العموم يف سائر أجناس الظلم، فمن الذي سلم من ظلم نفسو بادلعاصي؟ فبُّت ذلك النيب صلى ا عليو وسلم وقال: "ليس الذي 

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ ﴿تذىبون إليو، أمل تسمعوا إىل قول العبد الصاحل   صلى ا عليو وسلم "، ففسر الظلَم يف ىذه اآلية النيبُّ ﴾ِإنَّ الشِّ
 بأنو الشرك، وىل ىذا يعٍت أن من سلم من الشرك ولكنو اقًتف الذنوب وادلعاصي فإنو حيصل لو األمن واالىتداء؟ 

اجلواب أن ادلقام فيو تفصيل؛ فإن النيب صلى ا عليو وسلم إمنا أراد أن يبُّت أن االىتداء التام واألمن التام ينتفي مطلقا عّمن 
 ل اإلديان، ومل يرد أن من وقع منو ظلم لنفسو مل يُفْتو شيء من األمن واالىتداء. مل حيصّ 



دّلت على أن األمن التام واالىتداء التام إمنا يكون دلن كُمل  -مع تفسَت النيب صلى ا عليو وسلم–رى: ىذه اآلية بعبارة أخ
أنو يزول عنو شيء من االىتداء ومن  -ٌت: حصل لو مطلق الظلممبع–يف إديانو، وال دينع ىذا أن يكون من اقًتف شيئا من الظلم 

 األمن. 
وعليو: أراد النيب صلى ا عليو وسلم يف ىذا احلديث أن يدفع توّىم أّن العاصي قد ذىب عنو جنس االىتداء واألمن، فال  

مبعٌت: –ناقصا، فمن عنده مطلق اإلديان  كون لو اىتداء وأمن أبدا مطلقا، وال دينع ىذا أن يكون األمن واالىتداء يف حق العاصي
 أنو يزول عنو شيء من االىتداء واألمن ، فيكون لو مطلق األمن واالىتداء. -أن عنده شيئا من الظلم لنفسو بادلعاصي

واخلالصة: أن األمن التام واالىتداء التام يكون لصاحب اإلديان ادلطلق، وأن مطلق األمن ومطلق االىتداء يكون دلن معو 
 مطلق األمن.

أنو يُعّم  -وا تعاىل أعلم–واألمن واالىتداء ُفّسر من بعض أىل العلم: بأنو االىتداء يف الدنيا واألمن يف اآلخرة، واألقرب 
 الدنيا واآلخرة، فاألمن يف الدنيا ويف اآلخرة واالىتداء يف الدنيا ويف اآلخرة؛ 

 فاألمن يف الدنيا: يأمن اإلنسان بأنواع األمن
 من الفزعمن يف اآلخرة: ويأ

 ويهتدي يف الدنيا: إىل احلق وإىل صراط ا ادلستقيم ويكون موفَّقا يف أموره
، فسر ىذا بعض أىل التفسَت بأنو ﴾ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت يَ ْهِديِهْم َرب ُُّهْم بِِإديَاهِنِمْ ﴿ويهتدي يف اآلخرة إىل اجلنة 

 خرة إىل طريق اجلنة.االىتداء يف اآل
، ووجو إيرادىا يف ىذا الباب: بيان ﴿الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يَ ْلِبُسوا ِإديَانَ ُهْم ِبظُْلٍم أُوَلِئَك ذَلُُم اأْلَْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوَن﴾قال ا عز وجل: 

 تداء ادلطلق، وىذا من فضل التوحيد.لو األمن واالى فضل التوحيد، فإن من حّصل اإلديان الكامل والتوحيد التام فإنو حيصل
من كالم إبراىيم عليو السالم يف تتمة  ﴿الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يَ ْلِبُسوا ِإديَانَ ُهْم ِبظُْلٍم أُوَلِئَك ذَلُُم اأْلَْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوَن﴾وىل ىذه اآلية 

 مو؟ قوالن ألىل العلم يف تفسَت ىذه اآلية.زُلاّجتو لقومو؟ أو ىي ُحكم فصٌل من ا عز وجل بُت إبراىيم وبُت قو 
 

عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "من شهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال 
حق،  حق والنارَ  شريك لو وأن محمدا عبده ورسولو، وأن عيسى عبد اهلل ورسولو وكلمتو ألقاىا إلى مريم وروح منو، والجنةَ 

 .أدخلو اهلل الجنة على ما كان من العمل" أخرجاه
ُمَخرَّج يف الصحيحُت، وىو من أمجع أحاديث العقيدة كما  ىذا احلديث األول يف ىذا الباب وىو حديث عبادة ادلشهور ال

 قال ىذا بعض أىل العلم.
دلقصود أنو يدخلو اجلنة على عملو الذي ىذا احلديث فيو أن من أتى بالتوحيد فإنو يدخلو اجلنة على ما كان من العمل، وا

عملو من صاحل أو فاسد، ىذا ىو جواب الشرط: من شهد...أدخلو، وىذه ادلسألة من ادلسائل ادلهمة اليت ينبغي أن تُفهم على 
 وجهها وفق طريقة أىل العلم:

دخل اجلنة، وسيمر معنا أيضا من حديث جاء يف نصوص كثَتة متواترة أن من قال: ال إلو إال ا، أو شهد أن ال إلو إال ا 
الذين عَصوا ا عز –ِعتبان أن من شهد شهادة التوحيد حّرمو ا على النار، مع أنو قد تواترت النصوص أن من أىل التوحيد 

ليو وسلم: أهنم سيدخلون النار، وأنو سيخرج من النار من كان يف قلبو مثقال ذرة من إديان، ومّر معنا قولو صلى ا ع -وجل
 "خيرج قوم من أىل التوحيد من النار"، فكيف اجلمع بُت ىذه النصوص؟



ادلقطوع بو أنو ال تعارض، وال يقع التعارض بُت النصوص، وشأن ىل السنة واجلماعة يف التلقي ويف االستدالل: اجلمع بُت 
ويؤلفون بينها ويعاملوهنا معاملة النص الواحد،  النصوص، وىذه من أىم قواعد وشليزات أىل السنة واجلماعة، أهنم جيمعون النصوص

 ال كطريقة أىل البدع الذين يؤمنون ببعٍض ويكفرون أو يًتكون بعضا.
أذكر قوال جامعا سلتصرا إن  -وىذه ادلسألة شلا تكلم الناس فيها كثَتا، وكان ذلم فيها اجتاىات متعددة–وتوضيح ادلقام ىهنا 

 شاء ا:
الوعد، الوعد بدخول اجلنة وحترمي النار على ادلوحد إىل غَت ذلك، والوعد ىهنا منقسم عند  ىذه النصوص ىي من نصوص

أىل السنة إىل قسمُت: إىل الوعد ادلطلق وإىل مطلق الوعد، مبعٌت: إىل الوعد الكامل التام وإىل مطلق الوعد أو حصول شيء من 
 :-عٍت: ىذا لو شروط وىذا لو شروط وىذا لو أىلو وىذا لو أىلوي–الوعد دلن قام مبوجب ذلك، وكال ىذين الوعدين ذلما شروط 

أما الوعد ادلطلق: فإنو يعٍت الدخول إىل اجلنة ابتداء وحترمي دخول النار، وىذا مشروط عند أىل العلم بشروط، ولذلك يقعِّد 
دخول اجلنة، وكل سبب ال يقتضي أىل العلم قاعة مهمة ىهنا فيقولون: إن ىذه النصوص فيها بيان أن ال إلو إال ا سبب ل

ن ُمسبََّبو إال إذا استجمع شروَطو وانتفت عنو موانعو، ىذا مرادنا بقولنا: إهنا قُ يِّدت بالقيود الثِّقال، فشرط حصول الوعد ادلطلق دل
صلو وبكمالو الواجب، أنو يأيت بالتوحيد بأ: عند أىل العلم ىو -ال يدخلها البتة–قال ال إلو إال ا، وشرط حترمي دخول النار 

وىذا يقتضي أن يقوم ب  ال إلو إال ا علما وعمال، فيقوذلا بصدق ويقُت وإخالص، ويأيت بالواجبات ويًتك الكبائر، وىذا االشًتاط 
 ُمستفاد من النصوص من جهتُت:

يف حديث عتبان: "فإن ا حرّم على اجلهة األوىل: النصوص اليت فيها ىذا التقييد يف قول ال إلو إال ا، وذلك أنو سيمر معنا 
النار من قال ال إلو إال ا يبتغي بذلك وجو ا"، وجاء عن النيب صلى ا عليو وسلم: "أنو يقوذلا صدقا من قلبو"، وأمثال ىذه 

يت بأسباب حصول ىذه النصوص، فهذه قيود يف قوذلا، يعٍت البّد أن يقوذلا وقد كان مريدا مبتغيا وجو ا، وادلبتغي البد أن يأ
ّك يف ذلك البد أن حيصل أثر ذلك على جوارحو، فيأيت بالواجبات أيت فيها بصدق ويقُت ويكون غَت شاالُبغية، كذلك الذي ي

والبد، "أال وإن يف اجلسد مضغة، إذا صلحت صلح اجلسد كلو  1وديتنع عن ارمات، ألن صالح القلب يلزم منو صالح الباطن
إذا جاءت النصوص مطلقة وجاءت مقيدة، يعٍت: "من قال ال إلو إال ا" وجاء "يبتغي بذلك وجو  جلسد كلو"،وإذا فسدت فسد ا

 ا"، "صدقا من قلبو"، إذا ىذا ادلطلق حُيمل على ىذا ادلقيد.
ال إلو إال ا، قول  يفقول ال إلو إال ا، تلك قيود  معمت نقول أيضا وىذه اجلهة الثانية: جاءت نصوص فيها قيود أخرى 

وىذه قيود مع قول ال إلو إال ا، وإن شئت فقل: تلك قيود باطنة وىذه قيود ظاىرة، من ذلك ما خّرجو اإلمام أمحد إسناد جيد 
وأقام الصالة وآتى  -ىذا ىو التوحيد، ىذا ىو ال إلو إال ا–أن النيب صلى ا عليو وسلم قال: "من عبد ا ال يشرك بو شيئا 

"، تالحظ ىهنا أنو جاءت ىنا قيود زائدة على التوحيد، فهذا -أو قال: دخل اجلنة–لزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فلو اجلنة ا
نسان على الوعد بدخول اجلنة، ومن ذلك أيضا ما ثبت يف يعٍت أنو البد من التوحيد والبد أيضا من الواجبات حىت حيصل اإل

لم أن رجال سألو فقال: ُدلٍَّت على عمل يدخلٍت اجلنة، فقال عليو الصالة والسالم: "تعبد ا ال البخاري عنو صلى ا عليو وس
تشرك بو شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصل الرحم"، تالحظ ىنا أن النيب صلى ا عليو وسلم أمره بالتوحيد، مث أمره مبكمالت 

 ا سبحانو هبا. التوحيد اليت ىي اإلتيان بالواجبات اليت أمر 
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بأن يأيت هبا على ما ذكرت من اإلخالص والصدق واليقُت التام، –وبناًء على ذلك، تلك النصوص ادلطلقة مقيدة إما يف قوذلا 
 أو بالنصوص اليت فيها اشًتاط أداء الواجبات وترك ارمات. -وىذا البّد أن يظهر لو أثر على اجلوارح

، -ال دتّسو النار البتة–لتام لو الوعد ادلطلق، وىو الدخول إىل اجلنة ابتداء، وحترمي دخول النار ، الذي يأيت هبذا التوحيد انإذ
 وىذا حاصل لشخصُت:

إما شخص قاذلا بيقُت وإخالص تام، وأتى بالواجبات وترك الكبائر، ألن من قاذلا أصال هبذا اليقُت واإلخالص ال ديكن أن 
ُهْم ﴿وإذا حصل منو ذلك كان على ندور، مث إنو يبادر بالتوبة مباشرة ، يصر على صغَتةيأيت بكبَتة وال أن  ِإنَّ الَِّذيَن ات ََّقْوا ِإَذا َمسَّ

ُروا َفِإَذا ُىْم ُمْبِصُرونَ  ْيطَاِن َتذَكَّ ، قد ﴾ْغَفُروا ِلُذنُوهِبِمْ َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوا َفاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروا اللََّو َفاْست َ ﴿، ﴾طَاِئٌف ِمَن الشَّ
 ّل صاحب التوحيد التام، لكنو ال يصر على ادلعصية، وىذا يكون لو الوعد ادلطلق.وقد يز  يقع،

أو يأيت بالذنوب وادلعاصي ويقع منو ما يقع، يأيت بالكبائر ويصر على الصغائر، لكنو يُوفَّق لقول ال إلو إال ا بيقُت وصدق 
مث ديوت على ذلك، يوفق على ذلك قبل موتو فيموت  -بالتوحيد، وجيّدد توحيده بيقُت وإخالص كامل مبعٌت: يأيت–وإخالص تام 

 عليو، فمثل ىذا أيضا حيصل لو الوعد ادلطلق.
ىو إما ال يقع منو الكبائر أصال ويكون آتيا بالواجب عليو، وإما أن يقع منو ذلك لكنو يوفق إىل ىذا التوحيد الكامل  إذن

 قبل موتو.
 ذا وذاك حيصل ذلم الوعد ادلطلق برمحة ا سبحانو وتعاىل.فه

أنو قد يعّذب يف النار لكنو ال خيلد فيها،  أما مطلق الوعد، فإن ادلراد بذلك دخول اجلنة مآال وحترمي اخللود يف اجلنة عليو، مبعٌت
–ات، إذا أتى بأصل التوحيد وسلم من ادلكفرات ويكون مآل أمره إىل اجلنة، وىذا مقيَّد بأن يأيت بأصل التوحيد ويسلم من ادلكّفر 

 فهذا لو مطلق الوعد. -وىذا حال أىل الكبائر
يعٍت: الوعد ادلطلق بالدخول ابتداء، وىذا لو –وبناء عليو، يُفهم قولو صلى ا عليو وسلم: "دخل اجلنة" إما الدخول ادلطلق 

مبعٌت: أنو سيدخل اجلنة والبد ولو بعد حُت، وإذا ُعّذب يف النار فإنو –وإما يكون لو مطلق الوعد  -أىلو الذين ذلم التوحيد التام
 .-حيرم عليو اخللود فيها

أصحاب أصل –والبد أن نالحظ أصال ال ينبغي إغفالو، وىو: قد يشاء ا عز وجل أن يعفو عن أصحاب الصنف الثاين 
ِإنَّ اللََّو اَل يَ ْغِفُر َأْن يُْشَرَك ِبِو َويَ ْغِفُر َما ﴿ىذا يرجع إىل أصل آخر  النار، ويدخلون اجلنة ابتداء،فال يدخلون  -التوحيد، أىل الكبائر
، وعندنا قاعدة: أن مجيع الوعيد الذي يرد يف كتاب ا وسنة رسولو صلى ا عليو وسلم فإنو ُمقيَّد هبذه ﴾ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 

 .﴾َرَك ِبِو َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ ِإنَّ اللََّو اَل يَ ْغِفُر َأْن يُشْ ﴿اآلية 
اخلالصة: أن من فهم ىذه النصوص على ىذا الوجو فإنو يزول عنو أّي إشكال يرد، وجتتمع عنده النصوص وتأتلف، وىذا 

يقولون: من قال ال إلو الذي كان عليو أىل العلم، وذكر معناه غَت واحد من أأىل العلم؛ قيل للحسن البصري رمحو ا: إن قوما 
إال ا دخل اجلنة، فقال رمحو ا: من قال ال إلو إال ا وأّدى حّقها وفرضها دخل اجلنة. وىذا راجع إىل ما ذكرناه، وجاء يف 

مبفتاح لو  البخاري عن وىب بن منّبو رمحو ا أنو قيل لو: إن ال إلو إال ا مفتاح اجلنة، فقال: إن لكل مفتاح أسنانا، فإن جئت
 أسنان فُِتح لك، وإال مل يُفتح لك. وىذا كلو راجع إىل ما ذكرت.

 
 



فاخلالصة: أن من فهم نصوص الوعد على قول ال إلو إال ا وفق ىذا التوجيو فإنو سيكون آخذا بأطراف النصوص، 
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو ا يف  ومتوسطا بُت طريَف الضالل: اإلرجاء ومذىب الوعيدية، ومن أحسن من حّرر ىذه ادلسألة: 

ينظر يف ىذا ادلوضع كتابو تفسَت آيات أشكلت، فهذا من أحسن ادلواضع اليت ضبطت ىذا ادلوضوع، فيحُسن بطالب العلم أن 
 من ىذا الكتاب العظيم.

 ا"، شهد مبعٌت: من شهد أن ال إلو إال، قال عليو الصالة والسالم: "-حديث عبادة–نرجع اآلن إىل توضيح ىذا احلديث 
يكفي ىذا  ، وال﴾ِإالَّ َمْن َشِهَد بِاحلَْقِّ َوُىْم يَ ْعَلُمونَ ﴿قال عن علم وعمل، فالبد من القول، والبد أن يكون ىذا القول عن علم 

 حيت يعمل مبقتضى ىذه الشهادة، ومقتضى ىذه الشهادة: ترك الشرك، واإلخالص  عز وجل، من أتى بذلك فقد شهد باحلق.
 "شهد أْن ال إلو": أن ىنا ىي ادلخففة من الثقيلة، ال يقال: أّن ال إلو، وإمنا يقال: أْن ال إلو.

ة التوحيد: ال إلو إال ا، وأهنا تشتمل على نفي وإثبات، نفي اإلذلية عّما سوى ا عز وجل، وإثباُُتا  ومّر معنا تفسَت كلم
 لتفسَت التوحيد وشهادة أن ال إلو إال ا، ويُرجأ التفصيل يف ذلك إىل موضعو.عز وجل وحده ال شريك لو، وسيأيت باب خاص 

قال صلى ا عليو وسلم: "وحده ال شريك لو"، وحده: حاٌل من لفظ اجلاللة، ويقول أىل العلم: كلمة )وحده( تأكيد 
دان، قال الشيخ ابن قاسم لإلثبات، تأكيد ل  )إال ا(، وما بعدىا )ال شريك لو( تأكيد للنفي )ال إلو(، ت الحظ أنّو جاء ىهنا مؤكِّ

 رمحو ا: تأكيٌد بعد تأكيد اىتماٌم مبقام التوحيد.
ّي، رسول ا صلى ا عليو وسلم، جاء وصفو يف ىذا  قال: "وأن زلمدا عبده ورسولو"، زلمُد بن عبد ا الُقَرِشّي اذلاِِشِ

لوصفُت اجتماٌع ألعلى مراتب البشر، أن يكون عبدا ورسوال، وىؤالء ُرُسل ا عز احلديث بأنو عبده ورسولو، واجتماُع ىذين ا
ذا أفضل البشر وجل ىم صفوة البشر، وأعظمهم حتقيقا لوصف الُعبوديّة وأداء الرِّسالة: ىو النيب زلمٌد صلى ا عليو وسلم، فهو إ

 عليو الصالة والسالم.
لسالم َشْطُر التوحيد، فال تنفع )ال إلو إال ا( إال بضميمة شهادة أن زلمدا رسول ا واإلديان بنبوتو ورسالتو عليو الصالة وا

 ردٌّ على َطَريَف اإلفراط والتفريط، عبده ورسولو؛ -كما يقول أىل العلم–صلى ا عليو وسلم، وذكر ىذين الوصفُت 
ة إىل أن يكون إذلا معبودا، وىؤالء أىل إفراط، الرّد عليهم قولو: "عبده" فيو رّد على أىل اإلفراط الذين رفعوه من مقام العبوديّ 

 بقولو: "عبده".
وصنف حصل عندىم تفريط أو تقصَت يف اإلديان برسالتو عليو الصالة والسالم، فصار عندىم نَقٌص يف اتِّباعو ويف تقدمي 

 عليهم بقولو: "ورسولو". اآلراء واألىواء على ُسنَِّتو عليو الصالة والسالم، وىؤالء أىل تفريط، والردّ 
ب، بل يُطاع ويُ تَّبع عليو الصالة والسالم.  وبناء عليو، فمحمد صلى ا عليو وسلم عبُده ورسوُلو، عبٌد ال يُعبد ورسوٌل ال يُكذَّ

بل  ل،مث قال: "وأن عيسى عبد ا ورسولو وكلمتو ألقاىا إىل مرمي وروح منو"، عيسى عليو السالم أحد أفضل األنبياء والرس
 أفضل األنبياء والرسل. -على التحقيق–ىو أحد أويل العزم من الّرسل الذين ىم 

وعيسى عليو السالم، يؤمن ادلسلمون يف حقو بأنو عبد ا ورسولو، كالنيب زلمد صلى ا عليو وسلم عبده ورسولو، لكْن 
ا يُؤَمن بأنو عبده ورسولو، لكن االتباع إمنا ىو خاص االتِّباع خاّص بالنيب صلى ا عليو وسلم ال لعيسى عليو السالم، إمن

 للمسلمُت بالنيب صلى ا عليو وسلم.
قال: "وكلمتو ألقاىا إىل مرمي وروح منو"، )كلمتو( يعٍت أنو كان بكلمتو، كما قال اإلمام أمحد رمحو ا: ليس عيسى ىو 

ن ب  )ُكْن(، كان بالكلمة وليس ىو الكلمة، كالم ا عز وجل صفة الكلمة، وإمنا كان بالكلمة. فكان عيسى بقول: ُكْن، يعٍت: كا



ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّو َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُو ِمْن ﴿عليو الصالة والسالم كان بقول: ُكن، لو، وعيسى عبد سللوق  عز وجل، فعيسى 
 .﴾تُ َراٍب مُثَّ َقاَل َلُو ُكْن فَ َيُكونُ 

أن ا عز وجل بعث جربيَل عليو السالم بروح سللوقة منو سبحانو وتعاىل، ونفخ جربيُل عليو السالم يف َجْيب  وروح منو: يعٍت
راد منها طوائف من -ُكن-: جربيُل نَ َفَخ واُ َخلق ب  -كما قال أىل العلم–مرمي فكان األمر 

ُ
، فهذه الرُّوح قد ضّل يف فهم ادل

وا أن ىذه الّروح صفة  عز وجل َحلَّت يف عيسى، وىذا باطل وضالل، بل ىذه الروح روح البشر، أال وىم النصارى؛ حيث زعم
البتداء الغاية،  -كما يقول أىل العلم–سللوقة  سبحانو وتعاىل، وإضافتها إليو سبحانو وتعاىل بقولو: "وروح منو"، )من( ىهنا 

َر َلُكْم مَ ﴿وىذا لو نظائر يف كتاب ا عز وجل  يًعا ِمْنوُ َوَسخَّ َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ يعٍت: خلقا من ا عز وجل،  ﴾ا يف السَّ
  .ُمبتدأ منو سبحانو وتعاىل َخلقا، وليس أنو صفة  سبحانو وتعاىل

ضاف إىل ا عز وجل، وأنو ينقسم إىل قسمُت:
ُ

 ومعلوم قاعدة أىل العلم يف ادل
ق أو الَعُت القائمة بنفسها، أما إضافة الصفة، فهي من إضافة صفة  عز وجل إليو، منو إضافة الوصف، ومنو إضافة ادلخلو 

 .ألهنا ال تقوم بنفسها
 وأما ادلخلوق، فإنو ُيضاف إىل ا عز وجل على أنو سللوق  عز وجل، كما قال ابن القيم رمحو ا يف النونية:

 ِبِو َكِإَراَدِة الرَّمَحنَفِإَضاَفُة األْوَصاِف ثَابَِتٌة ِلَمْن َقاَمْت 
 وإَضاَفُة األْعَياِن ثَابَِتٌة َلُو     ِمْلًكا َوَخْلًقا ما مُها ِسيَّانِ 

 ي    َف يَ  ف  تَ  رِقانِ      ي  َفا كَ   فانظُر إىل بَ ْيِت اإللو وِعْلِمِو     لَ  َم  ا اُضِ 
 وإضافة ادلخلوق إىل ا عز وجل جاءت على ضربُت:

، ﴾ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعةٌ ﴿داخلة يف عموم سللوقات ا عز وجل، وأهنا ِملك  سبحانو، وىذا كقولو تعاىل: ن أهنا / إضافة لبيا1
 -مثال–وكما يقول القائل: ادلاُل ماُل اِ 

ْر بَ ْييِتَ ﴿، ﴾َوِعَباُد الرَّمْحَنِ ﴿/ إضافة تشريف، 2 ىذه من باب إضافة ، ﴾نَاَقَة اللَّوِ ﴿وأمثال ذلك من النصوص ، ﴾َوَطهِّ
 التشريف.

اخلالق، والروُح ىذه اليت ُأضيَفت إىل ا عز وجل ىي من ىذا الباب، ىي من باب  وكال اإلضافتُت من إضافة ادلخلوق إىل
 إضافة ادلخلوق إىل خالقو.

"، اجلنة والنار، يؤمن ادلؤمنون أهنا حّق، وكالمها موجودتان اآلن ، وباقيتان ال تفَنيان، وأن فيهما من قال: "واجلنَة حقٌّ والناَر حقٌّ
أنواع الثواب ومن أنواع العقاب ما جاء يف كتاب ا ويف سنة رسول ا صلى ا عليو وسلم، وفيهما شيء آخر ال خيطُُر على 

 يو وسلم.قلب البشر، وال يتصّورُه إنسان اآلن، فهذا شلّا يؤمن بو ادلسلمون تصديقا لكتاب ا وسنة رسولو صلى ا عل
 قال: "أدخلو ا اجلنة على ما كان من العمل"، ونرجع إىل القاعدة السابقة وهبا يّتضح ادلقام؛ 

؛ ابتداء: إذا كان من أىل التوحيد الّتام، أو شلّن شاء ا أن يعفَو عنو ويغفر، وإما مآال: وإما مآال ،إّما ابتداء :أدخلو ا اجلنة
  تُْدرْكو رمحة ا سبحانو وتعاىل، فإنو حينئذ يدخل النار، لكن سيدخل اجلنة ولو بعد حُت.إذا كان من أصحاب الكبائر ومل

 
 م على النار من قال ال إلو إال اهلل، يبتغي بذلك وجو اهلل": "فإن اهلل حرّ رضي اهلل عنو انبَ تْ ولهما في حديث عِ 

 قال: )وذلما( يعٍت للشيخُت يف صحيَحيهما. 
  .ىو ابن مالك األنصاري )عن ِعتبان( وِعتبان



بن مسعود وُمعاذ وُعبادة وِعتبان، كلُّهم ومن الّلطيف: أن ىذا رابع صحايّب يأيت حىت اآلن يف كتاب التوحيد وكلُّهم بدريون، ا
 بدريّون، فابتدأ ادلؤلف رمحو ا بذكر أربعة من الصحابة كلهم بدريّون.

ولو يف ىذا الباب، واحلديث طويل، وفيو: زيارة النيب صلى ا عليو وسلم ىذا ادلقطع من احلديث ىو الّشاىد وادلناسب لدخ
 لِعتبان بناء على طلبو كي ُيصّلي لو يف بيتو بعد أن َضُعف بصرُه. 

قال صلى ا عليو وسلم: "فإن ا حّرم على النار من قال ال إلو إال ا يبتغي بذلك وجو ا"، ىذا احلديث ثابت يف 
ن حديث زلمود بن الرَّبيع عن ِعتبان، وجاء عند مسلم من حديث أنس عن ِعتبان بنحوه، وجاء يف رواية عند أمحد الصحيحُت م

عن أنس عن ِعتبان، ذكر احلديث مّث َعقَّب على ىذا أنٌس رضي ا عنو بقولو: فما َفرَِح ادلسلمون فرحا كفرحهم مبا قال عليو 
رات العظيمة ألىل التوحيد اليت اقتضت ىذا الفرح العظيم من َلُدْن أصحاِب الصالة والسالم يومئذ، يعٍت ىذا احلدي ث من ادلبشِّ

 النيب صلى ا عليو وسلم. 
– وىذا شلا يدّلك على فضل التوحيد، وأن ىذا التوحيد يُنجي من النار؛ كمالُو يُنجي من دخوذلا، وقليلو يُنجي من اخللود فيها

 ا عز وجل وعفوِه.وىذا برمحة ، -عياذا با منها
والتحرمي ىهنا كما سبق: دتتنع عليو النار فال يدخلها ابتداء، أو أنو حيرم عليو اخللود فيها، على حسب ما مضى من التفصيل 

 الذي سبق.
َ لو غرور ادلغرورين، كما قال إمام ال -كما سبق–وىذا احلديث فيو قَ ْيد  ّدعوة يف ُمِهّم، ومن مجعو مع النصوص ادلطلقة تَ بَ ُتَّ

إحدى ادلسائل، فإن من قال بذلك يبتغي وجو ا فالبّد أن يكون زُلصِّال لألسباب ادلوصلة لُبغَيِتو، وإال فإنو ال يكون يبتغي وجو 
 ا سبحانو وتعاىل.

صفة أن من مسائل ىذا الباب: إثبات الصفات ا عز وجل، ففيو إثبات  -كما ذكر ادلؤلف رمحو ا–وىذا احلديث فيو 
فيو إثبات الّصفات خالفا لألشعريّة، وجاء  :الوجو، وسيأيت معنا أيضا إثبات صفة الكالم، وإثبات ُعُلّو ا سبحانو وتعاىل، فقال

اب التوحيد: خالفا للمعطِّلة، واألشاعرة من ادلعطّلة، لكن كلمة ال ُمعطِّلة أعّم، فتشَمل األشاعرة وغَتَُىم، وىذا من يف نسخة لكت
 ادلؤلف رمحو ا بالنصيحة للمسلمُت، حتذيرِِىم من البدع ومن أىل البدع. ِعناية

 
مني شيئا أذكرك وأدعوك بو. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: "قال موسى: يا رب عل  

أن السموات السبع وعامرىن  لوقال: قل يا موسى: ال إلو إال اهلل ; قال: يا رب كل عبادك يقولون ىذا. قال: يا موسى 
 وصححو. والحاكمُ  حبانَ  رواه ابنُ  فة، وال إلو إال اهلل في كفة، مالت بهن ال إلو إال اهلل".غيري واْلرضين السبع في كِ 

اليوم عمل »يف عند ابِن ِحّباَن واحلاكِم، وخّرَجو الّنسائيُّ أيضا  -كما ذكر ادلؤلف–ىذا حديث أيب سعيد اخلُدرّي، وىو سُلرّج 
مِح عن أيب اذلَيَثم، ويف ىذه الّرواية َضعف «والليلة ، وغَتُىم، وىذا احلديث فيو حبث من جهة اإلسناد؛ فإنّو من رواية َدرَّاٍج أيب السَّ

يف  «فتح الباري»بل وفيها مناكَت، وألجل ىذا ضّعف ىذا احلديث مجٌع من أىل العلم، وإن كان صّححو احلافظ ابن حجر يف 
، وىذا احلديث لو شاىد عند اإلمام أمحد بسند جّيد من حديث عبد ا بن عمرو بن العاص، ولكن ليس فيو ذكر 11 ال ُمجّلد

فيما جاء يف ىذا احلديث –احلديث والكالم بُت موسى وربّو سبحانو وتعاىل، وإمنا فيو كالم بُت نوح وابنو؛ فإن نوحا عليو السالم 
"أوصى ابنو عند موتو ب   ال إلو إال ا، فإن السماوات السبع واألَرضُت الّسبع لو ُوِضَعت  -وسلمالذي أخرب بو النيب صلى ا عليو 

ة، َلَرَجَحت هِبّن ال إلو إال ا"، تالحظ أن ىذا احلديث يشهد يف معناه حلديث أيب سعيد الس ة، وال إلو إال ا يف ِكفَّ ابق، يف ِكفَّ
 د ابن أيب شيبة بإسناد صحيح قريب من لفظ حديث أيب سعيد اخلدري.وجاء أيضا من َقول كعب األحبار عن



 ادلقصود أن ىذا احلديث فيو بيان عظمة التوحيد، وعظمة كلمة التوحيد ال إلو إال ا.
، قل ال إلو قال: يا موسىموسى عليو السالم سأل ربَّو أن يعلِّمو شيئا يذُكرُه ويدعوه بو، فأمره سبحانو وتعاىل ب  ال إلو إال ا، 

 إال ا.
، وىي دعاء ألّن الّذاكر يسأل ربّو ويطلُُبو هبذا الذّكر جّنَتو ومغفرَتو -وىذا واضح–وال إلو إال ا ِذكٌر وُدعاٌء معا؛ فهي ذكر 

 إىل غَت ذلك، فهي ذكر ودعاء معا.
على الفرح بالشيء الذي َتْظَفُر بو  رلبولة -كما تعلمون–وموسى عليو السالم كان يتشّوُف إىل شيء خيتّص بو، والّنفوس 

وحَدىا، وختتّص بو، ألن يف ىذا منقبًة ومزيّة ذلا، فموسى عليو السالم طلب شيئا خيتص بو من دون سائر الناس، فقال: ُكلُّ عباِدك 
 بشيء خيصُّو ربُّو بو.  يقولون ال إلو إال ا، ليس ىذا انتقاصا من قدر ىذه الكلمة العظيمة، لكّنها رغبٌة منو إىل أن يتمي َّزَ 

، يعٍت: من يكون يف السماوات غَت ا عز وجل  وىذا –فبُتَّ جّل وعال يف ىذا احلديث أن السماواِت السبَع وعاِمَرُىنَّ
وعاِمَرُىّن غَتي  -االستثناء ألن ا عز وجل على السماوات وليس داخل السماوات، إمنا ىو الذي داخُل السماواِت ىو ادلالِئكة

ة و  : َكَفة، وبعضهم وىذا ىو األشهر يف ضبط ىذه الكلمة، أهنا بالَكسر، وبعض أىل الّلغة جعلها بالفتح–األَرضُت الّسبع يف ِكفَّ
قال: وال إلو إال ا يف ِكّفة،  -قال: ىي من ُمثَ لَِّث الكالم، يعٍت ىذه الكلمة ُمثلَّثة، ِكّفة وَكّفة وُكّفة، لكّن األشهَر فيها ىو الكسرُ 

مالت هِبّن ال إلو إال ا، بعٍت: رجحت هبن ال إلو إال ا، وىذا احلديث شلا يبُّت عظيم قدر وفضل ىذه الكلمة، وىذا وجو إيراد 
 ىذا احلديث يف الباب.

وىل ادلقصود هبذا احلديث بيان أن كلمة التوحيد أعظم من كل شيء، أعظم من السماوات وأعظم من األرض؟ أو بيان أن 
 لمة يف ادليزان اأُلخَرِويِّ أعظم من سائر الّذنوب؟ ىذه الك

يظهر من صنيع اإلمام يف إيراده مسألًة يف مسائل الباب أنو يرى أن ىذا ادليزان الذي جاء يف احلديث ىو ادليزان األخروّي، 
تلك الّذنوِب كلمُة التوحيد، ومن وأن ال إلو إال ا لو ُقوبَِلت بذنوب كَقدر السماوات واألرض لكان التوحيد أعظم، وَلَرجَحت ب

أىل العلم من رأى أن ىذا احلديث ال عالقة لو بادليزان األخروي، وإمنا ادلقصود دتثيُل عظمة كلمة التوحيد وبيان كبَت فضلها، وا 
 عز وجل أعلم.

 
تعالى: يا ابن آدم لو : سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول: "قال اهلل رضي اهلل عنو وللترمذي وحسنو عن أنس

 .ها مغفرة"رابِ راب اْلرض خطايا ثم لقيتني ال تشرك بي شيئا ْلتيتك بقُ أتيتني بقُ 
، وأّولو: "قال ا تعاىل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتٍت  ورجوتٍت  ىذا احلديُث حديُث أنس عند الًتمذي، وىو حديث ُقْدِسيٌّ

يا ابن آدم لو أتيتٍت ن السماء مث استغفرتٍت غفرت لك، دم لو بلغت ذنوبك َعَناغفرت لك على ما كان منك وال أُبايل، يا ابن آ
"، وىذا ذكر ادلؤّلف أن الًتمذيَّ حّسنو، ويف النسخة ادلطبوعة ا مغفرةراهبِ راب األرض خطايا مث لقيتٍت ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقُ بقُ 

عُت النووية، واحلافظ ابن رجب يف شرحو على األربعُت ذكر أن ىو آخر حديث األرب -كما تعلمون–ال يوجد ىذا التحسُت، لكن 
 حّسنو الشيخ ناصر رمحو ا.إسناَده ال بأس بو، وصّحَحو كذلك ابن القيم يف مدارج السالكُت، و 

 
 
 



ومعك  -ِمتَّ  يعٍت:–ىذا احلديث فيو بيان فضل التوحيد وأنو شلا يُكّفر الذنوب، وفيو يقول ا عز وجل: "ينب آدم لو أتَ ْيتٍت 
قراب األرض خطايا" قُراب بالّضم على األشهر وقيل بالكسر، يعٍت: ِملؤىا أو ما يقارُب مألىا "ألتيتك بقراهبا مغفرة"، وىذا 

–يدلُّك على عظيم فضل التوحيد، وأنو من أعظم مكفرات الذنوب، بل قال ابن القيم رمحو ا: إن التوحيد الذي ىو توحيد 
أعظم تكفَتا للذنوب من التوبة. ومعلوم أن "التائب من الّذنب كمن ال ذنب لو"، وأن "التوبة  -التوحيد الكاملالحظ ىنا، يعٍت: 

 جُتّب ما قبلها"، التوحيد الذي ىو أكمل ما يكون من التجريد واإلخالص، فإنو أعظم زَلْوٍا للذنوب من التوبة.
ُقراب األرض خطايا، وَلِقِي ا عز وجل بالتوحيد الذي من مضمونو وىذا احلديث يُفهم كما سلف؛ وبيان ذلك: أنو إذا أتى ب

رك، وىذا كما أسلفت راجع إىل  عدم الشرك، فإن ا عّز وجل يغفرُه لو، وليس ىذا حاصال لُكّل من أتى بالتوحيد أو ترك الشِّ
ون منها، فليس كل من جاء بالتوحيد وترك القاعدة ادلاضية، وإىل األصل األصيل: أن من أىل التوحيد من سيدخل النار مث خيُرج

ىذا مبن أتى بالتوحيد الكامل، فقال ال إلو إال ا بصدق ويقُت وإخالص تاّم، والناس ُمتفاِوتون يف الشرك حيصل لو ىذا األمر، إمنا 
فيو: أن كلمة التوحيد عند بعض الناس ذكر  «الّداء والّدواء»ىذا ادلقام تفاُوتا عظيما، ويُعجبٍت يف ىذا قوٌل البن القيم رمحو ا يف 

تكون ميِّتة، وعند بعضهم نائمة، إذا نُ بِّهت انتبهت، وعند بعضهم ُمضطجعة، وعند بعضهم إىل القيام أقرب، كما أهنا يف القلوب 
 احل البدن.مبنزلة الّروح للبدن، فقلب مّيت، وقلب مريض إىل ادلوت أقرب، وقلب مريض إىل احلياة أقرب، وقلب حيٌّ قائم مبص

 فالناس متفاوتون تفوتا عظيما يف إتياهِنم هبذا التوحيد ويف اجتناهبم للشرك صغَته وكبَته، ومن ادلعلوم أنو ال يتأّتى البتة أن يلقى
أن يتألّو اإلنساُن اَ عز وجل وىو ال يُشرك با شيئا مع إدمانو على كبَتة أو إصراره على صغَتة، فإن ىذا التوحيد الّتام يلزم منو 

القلُب  عز وجل وحده ال شريك لو، وأن خيرُج منو كلُّ التفاٍت لغَته، ال التفات إىل ىوى، وال التفات إىل معصية، وال التفات 
إىل ُحب ما يُبِغض ا أز بُغض ما حُيب ا عز وجل، ىذا التوحيد الذي ىو هبذا القدر من ُرزِقو ومضى عليو يف حياتو فإنو ال 

ُد توحيَده ويأيت هبذا التوحيد الكامل، فهذه احلسنة دتحو ديكن  أن يلقى ا عز وجل بذنوب، وإن وقع بادر بالتوبة، أو أنو جُيدِّ
دة عن الذنوب وادلعاصي، أر يت لو أن إنيانا تاب من ذنوبو عز وجل حبسناٍت رُلرّ  من الّذنوب، فيلقى اإلنساُن اَ  وحترق ما سبق

زَلَْو تِلك الّذنوب، لو أن إنسانا جّدد توحيَده ونطق ب  ال إلو إال ا بصدق ن ىذا يعٍت مبُقتضى الّنصوص قبل موتو، فال شك  
ويقُت وإخالص، كانت ىذه احلسنُة أعظَم نفيا للذنوب وإحراقا ذلا من التوبة، فحسنة التوحيد أعظُم من حسنة التوبة، وإذا كانت 

 ت، فإن التوحيد أعظم تكفَتا للسيئات من التوبة.التوبة من ال ُمكفرات الِعظام للسيئا
وفهم ىذا النص هبذا التوجيو يزول معو إشكاالت كثَتة، وال يتذرّع بو أىل اإلرجاء، ألهّنم قد يتذّرعون هبذا الّنص وأمثالو، 

ه األمور، وال يصبح لكن من فهم ىذا النص بضميمة النصوص األخرى ومجع وأّلف بينها فإنو يزول عنده اإلشكال، وتستقيم عند
 عنده َلْبٌس أو إشكال يف شيء منها.

 لعّلنا نكتفي هبذا القدر ونُتّمم إن شاء ا يف الّلقاء القادم، وصلى ا وسلم وبارك على عبده ورسولو نبيِّنا ضلمد.


